ЦПО Фитнес Академия България към Атлетик Фитнес ООД

София, ул. “Лъчезар Станчев” № 5
Sopharma Business Towers, кула А, ет. 4
моб.: 0889 140 264
www.fitnesslicense.bg
e-mail: office@fitnesslicense.bg

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФИТНЕС АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ
/Попълва се от кандидата/

Име, презиме, фамилия:
Гражданство:

ЕГН:

Адрес по лична карта:
Адрес по местоживеене:

Съвпада с адреса по лична карта:
Телефон:

Е-мейл:

да

не

Образование:
Име на учебното заведение за завършено средно образование:
Моля, отбележете с отметка желания от Вас курс.
Желая да се запиша в курса за обучение за:
Фитнес инструктор – ниво 3

Инструктор групови занимания – ниво 3

Персонален треньор – ниво 4

Имам завършено ниво 3 – Фитнес Инструктор или Инструктор Групови занимания:

да

не

Интересувам се записването на ниво 4 – Персонален треньор

да
не
С попълването и подаването на това заявление потвърждавам, че дадените сведения отговарят на
действителността, както и че съм запознат и съгласен с условията за провеждане на обучение във
Фитнес академия България.
да
не

Фитнес Академия България не поема отговорност за заболяване, нараняване или вреда по време на практическите
занятия за съответния курс, която става по вина на курсиста или трета страна. Всички курсисти се съветват да потърсят
консултация с лекар преди записване на курс във Фитнес Академия България. Освен ако курсистът не заяви несъгласието
си, Фитнес Академия България си запазва правото да изпраща маркетингови съобщения.
Декларирам, че съм запознат и съгласен с Общите условия и ценоразписа на Фитнес Академия България. Декларирам, че
съм запознат с Политиката на поверителност на Фитнес Академия България, ЦПО към Атлетик Фитнес ООД, във връзка с
обработването на личните ми данни.
Не искам да ми бъдат изпращани рекламни съобщения, например промоционални цени за услугите на Фитнес
Академия България.

Дата на записване:

Подпис:

Информацията за кандидата е поверителна и не се предоставя на трети лица. Атлетик Фитнес ООД е сертифициран като
администратор на лични данни.
Настоящото заявление трябва да се изпрати по поща или e-mail или да се предостави лично.
Банкови данни:
Банка: Юробанк България АД
IBAN: BG12BPBI79421016668801
BIC код: BPBIBGSF
Ще заплатя по:
Банков път
Онлайн
В брой /на място/

Цени на курсовете:
1. За един курсист – Фитнес инструктор или Инструктор групови
занимания – 800 лв.
2. За двама курсисти/два курса – Фитнес инструктор и/или
Инструктор групови занимания – 1400 лв.
3. За един курсист Персонален треньор – 1500 лв.
4. За двама курсисти Персонален треньор – 2800 лв.
5. За един курсист Персонален треньор с изкарано ниво ІІІ във ФАБ
– 1150 лв.

